
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 16

 28.01.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про проведення конкурсу на визначення
виконавця послуг з вивезення твердих
побутових відходів на території 
Миколаївської сільської ради 

Відповідно   до  Закону  України  «Про  житлово  комунальні  послуги»,
Закону України «Про відходи»,  Закону України «Про благоустрій населених
пунктів»,  статті  30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070
«Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,
Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  16.11.2011  р.  № 1173  «Питання
надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів»,  Порядку  проведення
конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  21  липня  2005  р.  №  631,  Програми
благоустрою  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради,  затвердженої
рішенням 29 сесії Миколаївської сільської ради  7 скликання  від 19.11.2018 та
затверджених  рішенням  п’ятої  сесії  Миколаївської  сільської  ради  сьомого
скликання № 04 від 27.03.2017 року «Правил благоустрою території населених
пунктів  Миколаївської  сільської  ради,  з  метою  виконання  вимог  чинного
законодавства в частині організації та проведення конкурсу на надання послуг
з вивезення твердих побутових відходів, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1. Провести  конкурс  на  визначення  виконавця  послуг  з  вивезення

твердих  побутових  відходів  на  території  Миколаївської  сільської
ради.    

2. Утворити конкурсну  комісію  на  визначення  виконавця  послуг  з
вивезення  твердих  побутових  відходів  на  території  Миколаївської
сільської ради.  (додаток 1). 

3. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на надання
послуг  з  вивезення  твердих  побутових  відходів  на  території
Миколаївської сільської ради.  (додаток 2)

4.  Затвердити  конкурсну  документацію  на  визначення  виконавця
послуг  з  вивезення  твердих  побутових  відходів  на  території
Миколаївської сільської ради.  (додаток 3). 

5. Визначити  межі  території  Миколаївської  сільської  ради,  на  яких
повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів
(додаток №4).



6. Затвердити Типовий договір  про надання послуг з   вивезення тпв.
(додаток 5). 

7. Дане рішення та оголошення про проведення конкурсу опублікувати в
місцевих засобах масової інформації та сайті сільської ради.  

8. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 
9. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого

заступника сільського голови Рябуху В.С 

Сільський голова                                                               С.САМОТОЙ 



        Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету
Миколаївської  сільської рад
№ 16 від 28.01.2019 року 

Склад конкурсної комісії
на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових

відходів на території Миколаївської сільської ради 
 Рябуха В.С.  голова  конкурсної  комісії,  перший

заступник сільського голови  

Северин В. М.                                     заступник голови конкурсної комісії, 
заступник сільського голови з питань
діяльності  виконавчих органів ради 

Бідненко С.М.                          секретар конкурсної комісії,  секретар
виконавчого  комітету  Миколаївської
сільської ради

Члени комісії: 

Непийвода І.В. головний  бухгалтер  відділу
бухгалтерського обліку та звітності 

Рахімова Н.В.  спеціаліст  ІІ  категорії  відділу
земельних  відносин,  комунальної
власності,  АПР та  розвитку  сільських
територій

Непийвода Т.І. депутат  Миколаївської  сільської  ради
VІІ скликання (за згодою)

Ілляшенко О.І.  депутат  Миколаївської  сільської  ради
VІІ скликання (за згодою)

Костенко В.В. 

Тютюнник Ю.М.

Секретар виконавчого комітету          

                                         
депутат  Миколаївської  сільської  ради
VІІ скликання (за згодою)

депутат  Миколаївської  сільської  ради
VІІ скликання (за згодою)

                                Бідненко С.М. 



Додаток  до рішення 
виконавчого комітету

Миколаївської  сільської ради 
 № 16  від 28.01.2019 року 

 
Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з

вивезення побутових відходів на території Миколаївської сільської ради

1. Загальні положення
            1.1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Закону України
«Про  житлово-комунальні  послуги»,  Закону  України  «Про  відходи»,
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  10.12.2008р.  № 1070  «Про
затвердження  Правил  надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів»,
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  16.11.2011р.  №  1173  «Питання
надання послуг з вивезення побутових відходів», інших нормативно-правових
актів.
            1.2. Положення  визначає  процедуру  підготовки  та  проведення
конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.
(далі Миколаївська сільська рада). 
            1.3. Метою  проведення  конкурсу  є  впорядкування  та  належна
організація  діяльності  у  сфері  поводження  з  побутовими  відходами,   у
відповідності  до  вимог  чинного  законодавства,  на  території  Миколаївської
сільської  ради  -   село  Миколаївка,  село  Спаське,  село  Северинівка,  село
Марі’ївка, село Рогізне, село Васюківщина, село Линтварівка, село Склярівка,
село  Гриценкове,  село  Перехрестівка,  село  Вербове,  село  Софіївка,   село
Над’ярне, село Кекине, село Капітанівка, село Постольне, село Лікарське.   
          1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:
            — відкритість процедури організації та проведення конкурсу;
            — доступність інформації про конкурс;
            — об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.
            1.5. Поняття,  що використовуються у цьому Положенні,  мають таке
значення:
            — конкурсна документація — комплект документів, які надсилаються
організатором  конкурсу  його  учасникам  для  підготовки  конкурсних
пропозицій;
            — конкурсна  пропозиція  — комплект  документів,  які  готуються
учасником  конкурсу  згідно  з  установленими  вимогами  та  подаються
організаторові конкурсу;
            — організатор  конкурсу —  виконавчий  комітет  Миколаївської
сільської   ради;
            — учасник конкурсу — суб'єкт господарювання, що подав конкурсну
пропозицію.
            1.6. Інші  поняття,  що  використовуються  у  цьому  Положенні
вживаються  у  значенні,  наведеному  у  Законах  України  «Про  житлово-
комунальні  послуги»,  «Про  відходи»,  Порядку  проведення  конкурсу  з
надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету



Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631, Правилах надання послуг з
вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

 
2. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з

вивезення побутових відходів на території Миколаївської сільської ради
            2.1. Організація  і  проведення  конкурсу  здійснюється  виконавчим
комітетом Миколаївської  сільської ради.
            2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну
документацію, яка має містити таку інформацію:
            1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;
            2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу
місцевого самоврядування);
            3) місце  і  час  проведення  конкурсу,  прізвище  та  посада,  номер
телефону  особи,  в  якої  можна  ознайомитися  з  умовами  надання  послуг  з
вивезення побутових відходів;
            4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
            — наявність матеріально-технічної бази;
            — вартість надання послуг;
            — досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
            — наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;
            5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості
надання послуг згідно з  критерієм, що визначається відповідно до Правил
надання послуг з вивезення побутових відходів;
            6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками
конкурсу  для  підтвердження  відповідності  учасників  встановленим
кваліфікаційним вимогам;
            7) характеристика  території,  де  повинні  надаватися  послуги  з
вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного
пункту  та  перелік  розміщених  у  зазначених  межах  об'єктів  утворення
побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх
місцезнаходження;
            8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами
їх утворення:
            а) багатоквартирні житлові будинки:
            — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;
            — місцезнаходження  будинків,  їх  характеристика  залежно  від
наявності  видів  благоустрою (каналізації,  центрального опалення,  водо-  та
газопостачання);
            — відомості про балансоутримувачів будинків;
            — наявність,  кількість,  місцезнаходження,  об'єм  і  належність
контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних
побутових відходів;
            б) індивідуальні  житлові будинки:
            — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;



            — місцезнаходження  будинків,  їх  характеристика  залежно  від
наявності  видів  благоустрою (каналізації,  центрального опалення,  водо-  та
газопостачання);
            — кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання
та каналізація;
            — характеристика під'їзних шляхів;
            в) підприємства, установи та організації:
            — загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій,
їх  характеристика  (бюджетні  або  інші  споживачі,  наявність  каналізації,
центрального  опалення,  водо-  та  газопостачання),  місцезнаходження,
кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;
            9) характеристика,  включаючи  потужність,  та  місцезнаходження
об'єктів  поводження  з  побутовими  відходами  (об'єкти  перероблення,
сортування,  утилізації,  видалення  відходів,  об'єкти  поводження  з
небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).
            У  разі  відсутності  відповідного  об'єкта  поводження  з  побутовими
відходами  на  певній  території  або  недостатнього  обсягу  потужностей  для
відповідної  кількості  побутових  відходів  (небезпечних  відходів  у  складі
побутових  відходів)  відходи  повинні  перевозитися  до  відповідного
найближчого об'єкта поводження з ними.
            10) вимоги до конкурсних пропозицій;
            11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;
            12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою
надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до
неї;
            13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;
           14) місце,  дата  та  час  розкриття  конвертів  з  конкурсними
пропозиціями.
         2.3. Організатор  конкурсу  утворює  комісію,  до  складу  якої  входять
спеціалісти сільської ради, члени виконавчого комітету та депутати сільської
ради,  які дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.
            Головою конкурсної  комісії  призначається представник організатора
конкурсу.
            До  складу  конкурсної  комісії  не  можуть  входити  представники
учасника  конкурсу  та  особи,  що  є  його  близькими  родичами  (чоловік,
дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).
            2.4. Передбачені  конкурсною  документацією  умови  проведення
конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.
            2.5. Організатор  конкурсу  публікує  в  офіційних друкованих засобах
масової  інформації  не  пізніше  ніж  за  30  календарних  днів  до  початку
конкурсу  оголошення  про  проведення  конкурсу,  яке  повинне  містити
інформацію,  передбачену  підпунктами  1-4,  7-9,  13  пункту  2.2.  цього
Положення, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.
            2.6. Кінцевий  строк  подання  конкурсних  пропозицій  не  може  бути
менший  ніж  30  календарних  днів  з  дати  опублікування  оголошення  про
проведення конкурсу.



            2.7. Організатор  конкурсу протягом  трьох  робочих  днів  після
надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну
документацію особисто або надсилає поштою.
            2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних
днів  до  закінчення  строку  подання  конкурсних  пропозицій  письмово
звернутися  за  роз'ясненням  щодо  змісту  конкурсної  документації  до
організатора  конкурсу,  який  зобов'язаний  надіслати  йому  протягом  трьох
робочих днів письмову відповідь.
            2.9. У  разі  надходження  двох  і  більше  звернень  про  надання
роз'яснення  щодо  змісту  конкурсної  документації  організатор  конкурсу
проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про
місце,  час  та  дату  проведення  зборів  організатор  конкурсу  повідомляє
учасників  протягом  трьох  робочих  днів.  Організатором  конкурсу  ведеться
протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам
зборів в день їх проведення.
            2.10. Організатор  конкурсу  має  право  не  пізніше  ніж  за  сім
календарних  днів  до  закінчення  строку  подання  конкурсних  пропозицій
внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох
робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана
конкурсна документація.
            2.11. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації
або  надання  роз'яснень  щодо  її  змісту  організатор  конкурсу  повинен
продовжити  строк  подання  конкурсних  пропозицій  не  менше  ніж  сім
календарних днів, про що повідомляються учасники.

3. Подання документів
            3.1.  Для  участі  у  конкурсі  його  учасники подають  оригінали  (або)
засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:
            — балансового  звіту  суб'єкта  господарювання  за  останній  звітний
період;
            — довідки  відповідних  органів  державної  податкової  інспекції  і
Пенсійного  фонду  України  про  відсутність  (наявність)  заборгованості  за
податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
            — документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта
господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які
перебувають  на  балансі  суб'єкта  господарювання,  наявність  власної
ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
            — документ,  що  містить  відомості  про  обсяги  надання  послуг  із
збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, побутових
відходів за останній рік;
            — технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та
довідки про проходження ними технічного огляду;
            — довідки-характеристики  спеціально  обладнаних  транспортних
засобів:  тип,  вантажопідйомність,  наявність  пристроїв  автоматизованого
геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів,
реєстраційний  номер,  найменування  організації,  якій  належать  спеціально
обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;



            — довідки  про  забезпечення  створення  умов  для  щоденного  миття
спеціально  обладнаних  транспортних  засобів,  їх  паркування  та  технічного
обслуговування;
            — довідки про проходження водіями медичного огляду;
            — документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг
з вивезення побутових відходів;
            — документ, що містить інформацію про кількість відходів, залучених
учасником  до  повторного  використання;  кількість  відходів,  які
використовуються як вторинна сировина;
            — кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
            — інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і
містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових
відходів  (впровадження  роздільного  збирання,  інформація  про  наявність
диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.
            3.2. Конкурсна  пропозиція  подається  особисто  або  надсилається
поштою  конкурсній  комісії  у  конверті,  на  якому  зазначаються  повне
найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік
послуг, на надання яких подається пропозиція.
            3.3. Конверти  з  конкурсними  пропозиціями,  що  надійшли  після
закінчення строку їх подання, не розкриваються і  повертаються учасникам
конкурсу.
            3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку
подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє
рішення, а також зміну місця,  дня та часу розкриття конвертів організатор
конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи
на участь у конкурсі.
            3.5. Учасник  конкурсу  має  право  відкликати  власну  конкурсну
пропозицію  або  внести  до  неї  зміни  до  закінчення  строку  подання
пропозицій.
            3.6. Конкурсні  пропозиції  реєструються  конкурсною  комісією  в
журналі  обліку.  На  прохання  учасника  конкурсу  конкурсна  комісія
підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та
часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

 
4. Проведення конкурсу

            4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в
визначений день у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в
присутності  всіх  учасників  конкурсу  або  уповноважених  ними  осіб,  що
з’явилися на конкурс.
            Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за
відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.
            4.2. Під  час  розкриття  конвертів  з  конкурсними  пропозиціями
конкурсна  комісія  перевіряє  наявність  та  правильність  оформлення
документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також
оголошує  інформацію  про  найменування  та  місцезнаходження  кожного
учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.



            4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія  має
право  звернутися  до  учасників  конкурсу  за  роз'ясненням  щодо  їх  змісту,
провести консультації з окремими учасниками.
            4.4. За  результатами  розгляду  конкурсних  пропозицій  конкурсна
комісія відхиляє пропозиції з таких причин:
        — учасник  конкурсу  не  відповідає  кваліфікаційним  вимогам,
передбаченим конкурсною документацією;
            — конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
            — встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає
на прийняття рішення;
            — учасник  конкурсу  перебуває  у  стані  ліквідації,  його  визнано
банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.
            4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:
          — неподання конкурсних пропозицій;
          — відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених
пунктом 4.4. цього Положення.
            4.6. У  разі  прийняття  конкурсною  комісією  рішення  про  визнання
конкурсу  таким,  що  не  відбувся,  його  організатор  письмово  повідомляє
протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та
організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 
5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

            5.1.  Конкурсні  пропозиції,  які  не  були  відхилені  з  причин,
передбачених  пунктом  4.4.  цього  Положення,  оцінюються  конкурсною
комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.
            5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає
кваліфікаційним  вимогам,  може  забезпечити  надання  послуг  відповідної
якості  і  конкурсна  пропозиція  якого  визнана  найкращою  за  результатами
оцінки.
            5.3. Рішення  про  результати  проведення  конкурсу  приймається
конкурсною  комісією  на  закритому  засіданні  у  присутності  не  менш  як
половини її  складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.  У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
            Рішення  конкурсної  комісії  оформляється  протоколом,  який
підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.
            5.4. Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти  робочих днів з
дня  проведення  конкурсу  вводить  у  дію  відповідним  актом  рішення
конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу на певній території
населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає
строк,  протягом якого виконавець має право надавати такі  послуги, але не
менш як п'ять років.
            У  разі  коли  в  конкурсі  взяв  участь  тільки  один  учасник  і  його
пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем
послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту,
повинен  становити  12  місяців,  після  чого  організовується  і  проводиться
новий конкурс.



            5.5. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після
прийняття  конкурсною  комісією  рішення  укладається  договір  на  надання 
послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту
відповідно до типового договору,  наведеного у додатку 5.
            5.6. Протягом  десяти  днів  після  припинення  договору  на  надання
послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту
проводиться  новий  конкурс  на  надання  послуг  з  вивезення  побутових
відходів на території, визначеній таким договором.
            5.7. Спори,  що  виникають  у  зв'язку  з  проведенням  конкурсу,
розглядаються в установленому законодавством порядку.

Секретар 
виконавчого комітету 

Бідненко С.М. 



Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 

Миколаївської сільської  ради 
           від  28.01.2019 р. №  16

 
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових
відходів на території  Миколаївської  сільської ради

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 
Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
42322, Сумська область, Сумський район, село Миколаївка вул. Шевченка, 67

2. Підстава для проведення конкурсу: 
Рішення  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  №  16 від
28.01.2019  р. «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з
вивезення твердих побутових відходів  на території  Миколаївської сільської
ради». 

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону
особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення
твердих побутових відходів: 
Місце:  42322, Сумська обл.,  Сумський р.-н, село Миколаївка вул. Шевченка,
67 
Дата 05.03.2019 року
Час 14 год. 00 хв. 
Секретар конкурсної  комісії  – Бідненко  Світлана  Миколаївна,  секретар
виконавчого комітету  Миколаївської  сільської ради, 42322 Сумська область
Сумський район, село Миколаївка вул. Шевченка, 67, тел. (0542) 696-610

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 
4.1  Наявність  в  учасника  конкурсу  достатньої  кількості  спеціально
обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів,
що  утворюються  у  житловій  забудові  та  на  підприємствах,  в  установах,
організаціях на території Миколаївської   сільської ради. 
Наявність  матеріально-технічної  бази,  технічний  стан  якої  дозволяє
забезпечити  зберігання  та  охорону  спеціально  обладнаних  транспортних
засобів  для  вивезення  твердих  побутових  відходів,  здійснювати  щоденний
контроль  за  технічним  станом  транспортних  засобів  власними  силами,
виконання  регламентних  робіт  з  технічного  обслуговування  та  ремонту
спеціально  обладнаних  транспортних  засобів,  підтримання  належного
санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів. 
4.2 Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів. 



4.3 Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів –
не менше трьох років. 
4.4 Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації. 
4.5 Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено
чинним  законодавством  України.  (наявність  заключеного  договору  на
користування  сміттєзвалищем)

5. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо
якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до
Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:
Складає - 3600 тис. м³ на рік. (від фактично зареєстрованого населення).
Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих
побутових  відходів  як  окремої  комунальної  послуги,  право  на  яку
виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема: 
-  організацію надання підприємствам,  установам,  організаціям,  мешканцям
сіл територіальної громади Миколаївської сільської ради послуг з вивезення
твердих  побутових  відходів  відповідно  до  стандартів,  нормативів
передбачених  Законами  України  "Про  житлово-комунальні  послуги",  «Про
відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070
«Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,
планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та
забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів. 

6.  Перелік  документів,  оригінали  та  (або)  копії  яких  подаються
учасниками  конкурсу  для  підтвердження  відповідності  учасників
встановленим кваліфікаційним вимогам: 
-  виписка  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  та  фізичних  осіб-
підприємців; 
- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період; 
-  довідки  відповідних  органів  державної  податкової  служби  і  Пенсійного
фонду  України  про  відсутність  (наявність)  заборгованості  за  податковими
зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; 
-  документа,  що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал  суб'єкта
господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які
перебувають  на  балансі  суб'єкта  господарювання,  наявність  власної
ремонтної бази та контейнерного парку тощо); 
-  документа,  що містить відомості  про обсяги надання послуг з  вивезення
твердих побутових відходів за останній рік; 
- технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки
про проходження ними технічного огляду; 
- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип,
вантажопідйомність,  наявність  пристроїв  автоматизованого
геоінформаційного контролю та  супроводу  перевезення твердих побутових
відходів,  реєстраційний  номер,  найменування  організації,  якій  належать
спеціально  обладнані  транспортні  засоби,  номер  телефону  керівника  такої
організації; 



-  документа,  що  містить  відомості  про  досвід  роботи  з  надання  послуг  з
вивезення твердих побутових відходів; 
- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять
відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових
відходів  (впровадження  роздільного  збирання,  інформація  про  наявність
диспетчерської служби тощо) належного рівня якості. 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення
твердих побутових відходів: 
послуги надають у межах Миколаївської  сільської ради: 
- площа населеного пункту села Миколаївка – 254,4 га, 
- загагальна протяжність вуличних доріг – 7,710 км. в.т. ч. 
- вул. Садова – протяжість – 0,700 км., тверде покриття, 
- вул. Шевченка – протяжність – 0,750 км., тверде покриття,
- вул. Молодіжна – протяжність – 0,700 км., тверде покриття,
- вул. Першотравнева – протяжність – 1,650 км., тверде покриття,
- вул. Перемоги – протяжність – 1,300 км., тверде покриття,
- вул. Миру – протяжність – 0,350 км., тверде покриття,
- вул. Набережна – протяжність – 0,600 км.
- вул. Урожайна – протяжність – 0,650 км., тверде покриття,
- вул. Незалежна – протяжість – 0,420 км.
- вул. Пролетарська – протяжність – 0,590 км., тверде покриття,
- площа населеного пункту село Спаське – 110,1 га, 
- загагальна протяжність вуличних доріг – 3,490 км. в.т. ч. 
- вул. Низова – протяжність – 1,100 км. 
- вул. Центральна – протяжність 1,900 км., тверде покриття,
- вул. Набережна – протяжність – 0,490 км. 
- площа населеного пункту село Постольне – 85,92 га, 
- загагальна протяжність вуличних доріг –3,0 км. в.т. ч. 
- вул. Центральна – протяність - 2,840 км., тверде покриття
- пров. Миру – протяжність – 0,550 км.,  
- площа населеного пункту село Лікарське  -  115,1 га,
- загагальна протяжність вуличних доріг –  5,035 км. в.т. ч. 
- вул.  Шкільна – протяжність – 1,470 км., тверде покриття
- вул.  Садова – протяжність - 0,690 км. 
- вул.  Труда – протяжність - 0,930 км.
- вул.  Болгарська –протяжність - 1,945 км. 
- площа населеного пункту село Степаненкове – 30,34 га,
- загагальна протяжність вуличних доріг – 2,94 км. в.т. ч. 
-вул. Головашівська – протяжність – 1,300 км.
- вул. Миру – протяжність - 1,500 км.
- вул. Лугова -  протяжність – 0,140 км
- площа населеного пункту село Бурчак – 32,3 га,.
- загагальна протяжність вуличних доріг – 1,88 км. в.т. ч. 
- вул. Переяслова – протяжність – 1,88 км., тверде покриття
- площа населеного пункту села Кекине -  153,3 га, 



- загагальна протяжність вуличних доріг –  4,645км. в.т. ч. 
- вул. Зарічна – протяжність 0,480 км. 
- вул. Надярна – протяжність – 0,450 км.
- вул. Тиха – протяжність - 0,450 км.
- вул. Садова – протяжність – 0,760 км., тверде покриття
- вул. Центральна – протяжність - 1,230 км., тверде покриття
- вул. Т. Шевченко – протяжність - 0,675 км.
- вул. Коробчанського – протяжність - 0,350 км.
- пров. Спортивний – протяжність - 0,250 км. 
- площа населеного пункту село Капітанівка –  131,4  га,
- загагальна протяжність вуличних доріг –  4,497 км. в.т. ч. 
- вул. Миру – протяжність – 0,775 км., тверде покриття, 
- вул. Першотравнева – протяжність - 0,560 км. 
- вул. Перемоги – протяжність - 0,420 км. 
- вул. Зелений лужок - протяжність -0,875 км.
- вул. Шкільна – протяжність - 0,257 км., удосконалено
- вул. Молодіжна – протяжність - 0,490 км.
- вул. Польова – протяжність - 0,420 км.
- вул. Зарічна – протяжність - 0,700 км., тверде покриття,  
- площа населеного пункту село Северинівка -  131,0 га,  
- загагальна протяжність вуличних доріг – 3,510 км. в.т. ч. 
- вул.  Гагаріна – протяжність - 1,300 км.
- вул. Шевченко – протяжність - 0,710 км.
- вул. Калинова  - протяжність - 0,780 км.
- вул. Молодіжна – протяжність – 0,120 км.
-вул.  Шкільна – протяжність – 0,600 км. 
- площа населеного пункту село Марі’ївка – 79,0 га,
- загагальна протяжність вуличних доріг –   4,700 км. в.т. ч. 
- вул. Першотравнева – протяжність - 4,300 км.
- вул. Іванова – 0,400 км.
- площа населеного пункту село Рогізне – 33,9 га, 
- загагальна протяжність вуличних доріг –  1,0 км. в.т. ч. 
- вул. Цегельний завод - протяжність 0,200 км.
- вул. Козацька – протяжність - 0,300 км.
- вул. Прянішнікова – протяжність - 0,500 км. 
- площа населеного пункту село Васюківщина  -  13,3 га,
- загагальна протяжність вуличних доріг – 0,6 км. в.т. ч. 
- вул. Героїчна – протяжність – 0,600 км.
- площа населеного пункту село Соколине – 11,7 га,
- загагальна протяжність вуличних доріг – 0,6 км. в.т. ч. 
 - вул. Пушкіна  протяжність – 0,600 км.

- площа населеного пункту  село Линтварівка – 16,1 га,
- загагальна протяжність вуличних доріг – 1,8 км. в.т. ч. 
- вул. Садова – протяжність - 1,300 км.
- вул. Польова –протяжність -  0,200 км.



- вул. Лугова – протяжність - 0,300 км.
- площа населеного пункту село Склярівка – 101,9 га,
- загагальна протяжність вуличних доріг – 5,4 км. в.т. ч. 
- вул. Першотравнева – протяжність – 0,550 км.
- вул. Полякова - протяжність – 2,050 км.
- вул. Соборна – протяжність – 1,500 км.
- вул. Зарічна – протяжність - 0,300 км.
- вул. Шевченка – протяжність - 0,900 км.
- вул. Молоджіна – протяжність - 0,100 км.
- площа населеного пункту село Гриценкове – 27,7 га, 
- загагальна протяжність вуличних доріг – 2,82 км. в.т. ч. 
- вул. Миру – протяжність - 2,820 км.
- площа населеного пункту  село Перехрестівка – 11,1 га, 
- загагальна протяжність вуличних доріг – 2,095 км. в.т. ч. 
- вул. Гагаріна – протяжність-  2,095 км.
- площа населеного пункту село Вербове – 25,4 га, 
- загагальна протяжність вуличних доріг – 1,75 км. в.т. ч. 
- вул. Вербна – 1,750 км.
- площа населеного пункту село Софіївка  47,2 га, 
- загагальна протяжність вуличних доріг – 1,5 км. в.т. ч. 
- вул. Центральна – протяжність 1,200 км.
 - вул. Першотравнева - протяжність – 0,300 км. 
- площа населеного пункту село Над’ярне – 21,8 га, 
- загагальна протяжність вуличних доріг – 1,0 км. в.т. ч. 
- вул. Тургенєва - протяжність - 1,0 км.
 - середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих
побутових відходів 68 км. до м. Малий Бобрик Сумської області.  
8.  Характеристика  об'єктів  утворення  твердих  побутових  відходів  за
джерелами їх утворення: 
село Миколаївка:  
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
-  загальна  кількість житлових  будинків  -  290  будинків  –  в  них  фактично
проживає 652 особи; 
підприємства, установи та організації: 
- на території зареєстровані та здійснюють діяльність  9 юридичних осіб:
ТОВ АФ «Вперед», СВК «Миколаївський», Стецьківське СТ,    в тому числі 5
бюджетних установ та організацій: Миколаївська сільська рада, відділ освіти
Миколаївської  сільської  ради,  Миколаївський  НВК,  АЗПСМ  «Різдва
Пресвятої  Богородиці»,  Миколаївська  дільнична  лікарня  ветеринарної
медицини, відділення поштового зв’язку, 
3 приватних підприємців, торгівельна діяльність ; 
село Спаське: 
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 



індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість —   82  будинків –  проживає  фактично 135 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
- на території зареєстровані та діють: Спаський ОДР, Стецьківське  СТ –  1
торгівельна діяльність;
село Постольне:
 багатоквартирні житлові будинки: 
- будинки - 3, в яких проживає 42 особи, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість - 117 будинків,  проживає 259 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
- на території зареєстровані та здійснюють діяльність 3 юридичні особи:
 ТОВ  «Аграрне»,  в  т.  ч.  бюджетні  установи  -  АЗПСМ  с.  Постольне,
Постольненський СК, 
1 приватний підприємець, торгівельна діяльність; 
село Лікарське: 
 багатоквартирні житлові будинки: 
-  1 будинок,  проживає 11осіб, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість — 115 будинків, проживає  154 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
- на території зареєстровані та здійснюють діяльність 2   юридичних особи:
Сумський обласний державний центр експертизи сортів рослин,  в тому числі
бюджетних установ: Лікарський НВК,
1 приватний підприємець, торгівельна діяльність; 
село Степаненкове: 
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість — 88 будинків – проживає 210 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
- на території зареєстроване та діє Головашівська дільниця Сумський КХП ; 
село Бурчак:
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість — 22 будинків – проживає 28 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
відсутні; 
село Кекине:
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість - 127 житлових будинків, проживає фактично 175 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
- на території зареєстровані та здійснюють діяльність: 



 1 юридична  особа ТОВ «За Мир»;
 Старостинський округ, Кекинський ОДР;
  ФОП – 1, заклад торгівлі.  
село Капітанівка: 
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість — 89,   фактично проживає 149 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
 ФОП – 1, заклад тотргівлі.  
село Северинівка: 
багатоквартирні житлові будинки: 
-  2 будинки,  проживає 21особа, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість —   188  будинків,  фактично проживає  361особа; 
підприємства, установи та організації: 
- на території зареєстровано 6 юридичних осіб:
ТОВ АФ «Северинівська»,  Центр сучасних досліджень грунту в тому числі 5
бюджетних  установ  та  організацій,  Северинівське  відділення  поштового
зв’язку,  Северинівська  ЗОШ,  Северинівський  ДНЗ  «Веселка»,
Северинівський  пунк  здоров’я,  Северинівський  СБК,   2  приватних
підприємців: ФОП Гузенко,  ФОП Велієв торгівельна діяльність.   
село Мар’вка: 
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість — 101 будинок – проживає  178 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
-  на  території  зареєстровані  та  діють  -   приватних підприємців  1  –  ФОП
Велієв 
село Рогізне: 
багатоквартирні житлові будинки: 
-     8  будинків    - в яких фактично проживає  55 осіб, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість —   59  будинків – проживає  72  особи; 
підприємства, установи та організації: 
-  на  території  зареєстровані  та  діють  -   приватних підприємців  1  –  ФОП
Велієв. 
село Васюківщина:
багатоквартирні житлові будинки: 
відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість —  30  будинків – проживає  24 особи; 
підприємства, установи та організації: 
відсутні; 
село Соколине: 



багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість —  17 будинків – фактично проживає 16 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
відсутні; 
село Линтварівка: 
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість — 25  будинки – проживає 6 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
відсутні; 
село Склярівка: 
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість — 134 будинки – фактично проживає 170 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
-  на території  зареєстровано  2 юридичні особи:  САП «Родючість»,  в  тому
числі 1 бюджетна установа: Склярівський СК,  1  приватниий підприємець –
ФОП Велієв, торгівельна діяльність 
село Гриценкове: 
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість —  61 будинок – фактично проживає - 65 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
-  на  території  зареєстровані  та  діють  -   приватних підприємців  1  –  ФОП
Велієв. 
село Перехрестівка:
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість —  22 будинків – фактичо проживає 22 особи; 
підприємства, установи та організації: 
- відсутні; 
село Вербове: 
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість — 38 будинків –  фактично проживає – 53 особи; 
підприємства, установи та організації: 
- відсутні; 
село Софіївка: 
багатоквартирні житлові будинки: 



-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість —  61 будинок – фактично проживає  77 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
-   на території  зареєстровані та діють -   приватних підприємців 1 – ФОП
Велієв. 
село Над’ярне:
багатоквартирні житлові будинки: 
-      відсутні, 
індивідуальні  житлові будинки: 
- загальна кількість —  28 будинків – фактично проживає 14 осіб; 
підприємства, установи та організації: 
- відсутні. 
  
9. Вимоги до конкурсних пропозицій: 
9.1.  Конкурсна  пропозиція  подається  особисто  або  надсилається  поштою
конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і
місцезнаходження  організатора  та  учасника  конкурсу,  перелік  послуг,  на
надання яких подається пропозиція. 
9.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою
уповноваженою  на  право  підпису  від  імені  учасника,  повноваження  цієї
особи  зазначаються  у  письмовому  дорученні,  що  входить  до  складу
конкурсної  пропозиції.  На  всіх  сторінках  пропозиції  мають  міститися
відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи.
Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки,
позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.
Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора
конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник. 
9.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок
та реєстр наданих документів. 
9.4.  Всі  документи,  що  мають  відношення  до  конкурсної  пропозиції,
складаються українською мовою. 

10. Критерії оцінки конкурсних пропозицій: 
Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності

- Наявність  в учасника достатньої
кількості спеціально обладнаних
транспортних  засобів  (власних
чи орендованих) для збирання та
перевезення  твердих  побутових
відходів,  що  утворюються  у
житловій  забудові  та  на
підприємствах,  в  установах  та
організаціях,  розміщених  у

перевага надається учасникові,  який
має  спеціально  обладнані
транспортні засоби різних типів для
збирання  та  перевезення  твердих
побутових відходів
для  підтвердження  факту  наявності
достатньої  кількості  спеціально
обладнаних  транспортних  засобів
учасник подає відповідні розрахунки



межах певної території 

з урахуванням інформації про обсяги
надання послуг з вивезення твердих
побутових  відходів,  наведеної  у
конкурсній документації. 
перевага надається учасникові,  який
має  спеціально  обладнані
транспортні  засоби,  строк
експлуатації  та  рівень  зношеності
яких менший

2.  Можливість  здійснювати
щоденний  контроль  за  технічним
станом  транспортних  засобів
власними  силами,  виконання
регламентних  робіт  з  технічного
обслуговування  та  ремонту
спеціально  обладнаних
транспортних засобів

наявність власного або орендованого
контрольно-технічного пункту

3.  Підтримання  належного
санітарного  стану  спеціально
обладнаних  транспортних  засобів
для  збирання  та  перевезення
твердих побутових відходів

наявність власного або орендованого
обладнання для миття контейнерів та
спеціально обладнаних транспортних
засобів

4.  Можливість  забезпечити
зберігання  та  охорону  спеціально
обладнаних  транспортних  засобів
для перевезення твердих побутових
відходів  на  підставі  та  у  порядку,
встановленому законодавством

зберігання  спеціально  обладнаних
транспортних  засобів  забезпечують
штатні  працівники  або  інше
підприємство  за  договором  на
власній  або  орендованій  території
виконавця послуг

5.  Вартість  надання  послуг  з
вивезення  твердих  побутових
відходів

вартість надання послуг з вивезення
твердих  побутових  відходів
порівнюється окремо
перевага  надається  учасникові,  що
пропонує  найменшу  вартість
надання послуг

6. Досвід роботи з надання послуг з
вивезення  твердих  побутових
відходів  відповідно  до  вимог
стандартів,  нормативів,  норм  та
правил

перевага  надається  учасникові,  що
має досвід роботи з надання послуг з
вивезення  твердих  побутових
відходів  відповідно  до  вимог
стандартів,  нормативів,  норм  та
правил понад три роки

7.  Наявність  у  працівників
відповідної  кваліфікації  (з
урахуванням  пропозицій  щодо
залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові,  який
не  має  порушень  правил  безпеки
дорожнього руху водіями спеціально
обладнаних транспортних засобів під
час  надання  послуг  з  вивезення
твердих побутових відходів



8. Способи поводження з твердими
побутовими  відходами,  яким
надається  перевага,  у  порядку
спадання:  повторне  використання;
використання  як  вторинної
сировини;  отримання  електричної
чи  теплової  енергії;  захоронення
твердих побутових відходів

перевага  надається  учасникові,  що
здійснює  поводження  з  твердими
побутовими  відходами  способом,
який  зазначено  у  графі
"Кваліфікаційні  вимоги"  цього
пункту  у  порядку  зростання,  і  з
більшою  кількістю  твердих
побутових відходів

12.  Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з  метою
надання  роз'яснень  щодо  змісту  конкурсної  документації  та  внесення
змін до неї:
-  Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за  сім календарних днів  до
закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за
роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.
- Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання
звернення  про  роз'яснення  до  закінчення  строку  подання  конкурсних
пропозицій надає письмове роз'яснення.
У разі  надходження двох і  більше звернень про надання роз'яснення щодо
змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його
учасників з метою надання відповідних роз'яснень.  Про місце,  час та дату
проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох
робочих днів.
-  Організатором  конкурсу  ведеться  протокол  зазначених  зборів,  який
надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
- Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до
закінчення  строку  подання  конкурсних  пропозицій  внести  зміни  до
конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому
вигляді  повідомляє  усіх  учасників  конкурсу, яким  надіслано  конкурсну
документацію.
- У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання
роз'яснень  щодо  її  змісту  організатор  конкурсу  продовжує  строк  подання
конкурсних  пропозицій  не  менш  як  на  сім  календарних  днів,  про  що
повідомляються учасники.

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
- Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою. 
- Місце подання конкурсних пропозицій – Сумська область, Сумський район,
село  Миколаївка,  вул.  Шевченко,  67  приміщення  виконавчого  комітет
сільської ради. 
- Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 17 год. 00 хв. 
26.02.2019 року. 
-  Конверти  з  конкурсними  пропозиціями,  що  надійшли  після  закінчення
строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу. 
-  Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання
конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а



також  зміну  місця,  дня  та  часу  розкриття  конвертів  організатор  конкурсу
повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь
у конкурсі. 
- Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або
внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій. 
-  Конкурсні  пропозиції  реєструються  у  журналі  вхідноїй  документації
загального  відділу  про  що  повідомляється  конкурсна  комісія  в  день
надходження документів. 
- Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом
повідомлення  учасника  конкурсу  про  дату  і  час  отримання  конкурсної
пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції. 

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
- Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о  14 год.  00
хв.  05.03.2019 року  за  адресою:  Сумська обл.,  Сумський  район,  село
Миколаївка, вул. Шевченко, 67, приміщення сільської ради. 
-  Розкриття  конверта  з  конкурсною  пропозицією  може  проводитися  за
відсутності  учасника  конкурсу  або  уповноваженої  ним  особи  у  разі  його
згоди. 
- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія
перевіряє наявність та правильність оформлення документів,  подання яких
передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про
найменування  та  місцезнаходження  кожного  учасника  конкурсу,  критерії
оцінки конкурсних пропозицій. 
-  Під  час  розгляду  конкурсних  пропозицій  конкурсна  комісія  має  право
звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести
консультації з окремими учасниками. 

15. Визнання конкурсу таким, що не відбувся. 
-  За  результатами  розгляду  конкурсних  пропозицій  конкурсна  комісія
відхиляє пропозиції з таких причин: 
- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим
конкурсною документацією; 
- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації; 
-  встановлення  факту  подання  недостовірної  інформації,  яка  впливає  на
прийняття рішення; 
- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або
порушено провадження у справі про його банкрутство. 

- Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі: 
- неподання конкурсних пропозицій; 
- відхилення всіх конкурсних пропозицій. 
У  разі  прийняття  конкурсною  комісією  рішення  про  визнання  конкурсу
таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох
робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує
протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу. 



-  Конкурсні  пропозиції,  які  не  були  відхилені  оцінюються  конкурсною
комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. 

16. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.
Переможцем  конкурсу  визначається  його  учасник,  що  відповідає
кваліфікаційним  вимогам,  може  забезпечити  надання  послуг  відповідної
кількості  та  якості,  конкурсна  пропозиція  якого  визнана  найкращою  за
результатами оцінки. 
Рішення  про  результати  проведення  конкурсу  приймається  конкурсною
комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу
відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 
Рішення  конкурсної  комісії  оформляється  протоколом,  який  підписується
усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. 
Організатор  конкурсу  протягом  не  більш  як  п'яти  робочих  днів  з  дня
проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної
комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного
пункту,  межі  якої  були  визначені  умовами  конкурсу,  та  зазначає  строк,
протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як
п'ять років. 
У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не
було  відхилено,  строк,  на  який  він  визначається  виконавцем  послуг  з
вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту,
повинен  становити  12  місяців,  після  чого  організовується  і  проводиться
новий конкурс. 
З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття
конкурсною  комісією  рішення  укладається  договір  на  надання  послуг  з
вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту
відповідно до типового договору. 
17. Розгляд спорів. 
Спори,  що  виникають  у  зв'язку  з  проведенням  конкурсу,  розглядаються  в
установленому законодавством порядку. 

Секретар виконавчого комітету                                                С.М. Бідненко 



Додаток 4 
до рішення виконавчого комітету 

Миколаївсьокїсільської ради 
від 28.01. 2018 р. №  16 

Територія Миколаївської  сільської ради  для проведення конкурсу
                           з визначення  надавача послуг з вивезення твердих побутових

відходів                 

Територія  Миколаївської   сільської  ради  включає  двадцять
населених пунктів: 

село Миколаївка — 9 вулиць (вул. Незалежна, Молодіжна, Шевченко,
Садова, Першотравнева, Урожайна, Перемоги, Миру, Набережна); 

село Спаське – 3 вулиці (Набережна, Низова, Центральна);
село  Северинівка  -  5  вулиць  (вул.  Гагаріна,  Шевченко,  Калинова,

Молоджіна, Шкільна);
село Мар’ївка   - 2 вулиці (вул. Першотравнева, Іванова);
селище  Рогізне  –  3  вулиці  (вул.  Цегельний  завод,  Козацька,

Прянішнікова);
село Васюківщина – 1 вулиця (вул. Героїчна);
село Линтварівка – 3 вулиці (вул. Садова, Польова, Лугова);
село  Склярівка-  6  вулиць  (вул.  Першоторавнева,  Полякова,  Соборна,

Зарічна, Шевченко, Молодіжна);
село Гриценкове – 1 вулиця (вул. Миру);
село Перехрестівка – 1 вулиця (Гагаріна);
село Вербове – 1 вулиця (Вербна);
село Софіївка – 2 вулиці (вул. Центральна, Першотравнева);
село Над’ярне – 1 вулиця (Тургенєва);
село Соколине – 1 вулиця (вул. Пушкіна);
село  Кекине    -  8  вулиць  (вул.  Над’ярна,  Зарічна,  Тиха,  Садова,

Центральна, пр. Спортивний, вул. Шевченко, Коробчинського);
село Капітанівка – 8 вулиць (вул.  Миру,  Молодіжна,  Першотравнева,

Перемоги, Зелений лужок, Шкільна, Польова, Зарічна); 
село Постольне – 2 вулиці (вул. Центральна, пров. Миру);
село Лікарське – 4 вулиці (вул. Шкільна, Садова, Труда, Болгарська);
село Бурчак – 1 вулиця (вул. Переяслова);
село Степаненкове – 3 вулиці (вул. Миру, Лугова, Головашівська);

Секретар виконавчого комітету                               С.М. Бідненко 



Додаток 5 до рішення
 виконкому № 16 від 28.01.2019 

                     ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
                        про надання послуг 
                  з вивезення побутових відходів 
 

__________________________________         ___ ___________ 20__ р. 
 (найменування населеного пункту) 

__________________________________________________________________ 
     (найменування суб'єкта господарювання, що надає послуги, 

__________________________________________________________________ 
         або балансоутримувача (уповноваженої ними особи) 

в особі _________________________________________________________, 
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі ______________________________________________, 
                          (назва документа, дата і номер) 

затвердженого ____________________________________________________ 
                           (найменування органу) 

(далі - виконавець), з однієї сторони, і _________________________ 
                                             (прізвище, ім'я та 

_________________________________________________________________, 
            по батькові фізичної особи, що є власником 

__________________________________________________________________ 
             (наймачем, орендарем) квартири (будинку) 

або ______________________________________________________________ 
                  (найменування юридичної особи) 

в особі _________________________________________________________, 
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі ______________________________________________, 
                         (назва документа, дата і номер) 

затвердженого ____________________________________________________ 
                            (найменування органу) 

(далі -  споживач),  з  другої   сторони,  уклали  цей договір про 
нижченаведене 

                         Предмет договору 

     1. Виконавець   зобов'язується  згідно  з  графіком  надавати 
послуги з вивезення побутових відходів,  а споживач зобов'язується 
своєчасно  оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і 
на   умовах,  передбачених  цим  договором  (далі  -  послуги)  на 
підставі рішення _________________________________________________ 
                     (назва, дата та номер акта про визначення 

__________________________________________________________________ 
        виконавця послуг з  вивезення побутових відходів) 

та відповідно  до   схеми   санітарного   очищення,   затвердженої 



__________________________________________________________________ 
        (назва, дата та номер акта про затвердження схеми 

_________________________________________________________________. 
             санітарного очищення населеного пункту) 

                          Перелік послуг 

     2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення  твердих, 
великогабаритних, ремонтних і рідких відходів. 

     3. Послуги   з   вивезення   твердих  відходів  надаються  за
_____________________________________________ схемою. 
 (контейнерною, безконтейнерною - зазначити) 

     4.  Для  вивезення  твердих  відходів  за контейнерною схемою 
використовуються технічно справні _____________________ контейнери 
                                       (кількість) 

місткістю ____ куб. метрів, що належать __________________________ 
                                               (споживачеві, 

_________________________________________________________________, 
                     виконавцеві - зазначити) 

у тому числі для роздільного збирання,  зокрема,  таких  побутових 
відходів: 

     полімерні відходи - _________________________________________ 
                                          (кількість) 

контейнерів місткістю ____ куб. метрів, що належать ______________ 

_________________________________________________________________; 
              (споживачеві, виконавцеві - зазначити) 

     скло - ___________ контейнерів місткістю _______ куб. метрів, 
            (кількість) 

що належать _____________________________________________________; 
                   (споживачеві, виконавцеві - зазначити) 

     папір - ___________ контейнерів місткістю ______ куб. метрів, 
             (кількість) 

що належать _____________________________________________________; 
                   (споживачеві, виконавцеві - зазначити) 

     кольорові метали - ___________ контейнерів місткістю ________ 
                        (кількість) 

куб. метрів, що належать ________________________________________; 
                          (споживачеві, виконавцеві - зазначити) 

     органічна  речовина,  що  є  у  складі  побутових відходів, -
___________  контейнерів  місткістю _____ куб. метрів, що належать 
(кількість) 

_________________________________________________________________; 
              (споживачеві, виконавцеві - зазначити) 

     вторинна сировина, що є у складі побутових відходів, - ______ 
                                                       (кількість) 



контейнерів місткістю _____ куб. метрів, що належать _____________ 

_________________________________________________________________; 
              (споживачеві, виконавцеві - зазначити) 

     небезпечні відходи у складі побутових відходів, - ___________ 
                                                       (кількість) 

контейнерів місткістю ____ куб. метрів, що належать ______________ 
                                                        (назва 

__________________________________________________________________ 
    та місцезнаходження підприємства, що одержало ліцензію на 

_________________________________________________________________. 
 здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами) 

     Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною  схемою  з
_______ до ________ години. 

     5. Для  вивезення  твердих відходів за безконтейнерною схемою 
споживач      зобов'язаний   з ____   до _____  год         та/або 
з ____ до _____ год виставити у місцях,  погоджених з  виконавцем, 
закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра. 

     6. Для  вивезення  великогабаритних  і   ремонтних   відходів 
використовується ___________  контейнерів   місткістю  8  і більше 
                 (кількість)
куб. метрів,   для   розташування   яких   споживачем   відповідно 
до вимог  санітарно-епідеміологічного  законодавства   відводиться 
спеціальний      майданчик      з     твердим     покриттям     за 
адресою _________________________________________________________. 

     Контейнери належать ________________________________________. 
                          (споживачеві, виконавцеві - зазначити) 

     Передача  небезпечних  відходів  у  складі побутових відходів 
здійснюється  споживачами  та  виконавцями  послуг   з   вивезення 
побутових  відходів  відповідно до вимог санітарного законодавства 
спеціалізованим підприємствам,  що одержали ліцензії на здійснення 
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. 

     7. Завантаження відходів здійснюється: 

     твердих ______________________________________, 
              (споживачем, виконавцем - зазначити) 

     великогабаритних і ремонтних ________________________________ 
                                     (споживачем, виконавцем -
__________________________. 
зазначити) 

     8. Виконавець вивозить: 

     рідкі відходи ______________________________________________, 
                    (строк або за заявкою споживача - зазначити) 

але не рідше ніж один раз на шість місяців; 

     великогабаритні і ремонтні відходи _________________________ 
                                         (строк або за заявкою
__________________________. 
 споживача - зазначити) 



     9.   Тип   та   кількість  спеціально  обладнаних  для  цього 
транспортних   засобів,   необхідних   для  перевезення  відходів, 
визначаються виконавцем. 

                        Вимірювання обсягу 
                   та визначення якості послуг 

     10. Обсяг   надання   послуг   розраховується  виконавцем  на 
підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування. 

     11. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з 
додатком   3  до  Правил  надання  послуг  з  вивезення  побутових 
відходів. 

                          Оплата послуг 

     12. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

     13. У разі  застосування  щомісячної  системи  оплати  послуг 
платежі вносяться не пізніше ніж до _____ числа періоду, що настає 
за розрахунковим. 

     У разі  застосування  попередньої   оплати   послуг   платежі 
вносяться за ______ місяців у розмірі _____ гривень. 

     14. Послуги оплачуються _____________________________________ 
                             (готівкою або в безготівковій формі -
_________________. 
  зазначити) 

     15. Плата вноситься на розрахунковий рахунок ________________
__________________________________________________________________ 
                     (банківські реквізити ) 

через ___________________________________________________________. 
          (найменування банківської установи або виконавця) 

     16. У   разі   потреби   виконавець   здійснює   ____________ 
                                                         (строк) 
перерахунок   вартості  фактично  наданих  послуг  та   повідомляє 
споживачеві про його результати. 

     17. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не 
пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин  і 
відповідних обґрунтувань. 

     18. Наявність   пільг,   передбачених  законодавчими  актами, 
підтверджується _________________________________________________. 
                     (назва документа, яким підтверджується 
                                надання пільг) 

                   Права та обов'язки споживача 

     19. Споживач має право на: 

     1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги 
з  вивезення  відходів,  зокрема  про  їх вартість,  загальну суму 
місячної плати,  структуру тарифів,  норми надання послуг і графік 
вивезення відходів; 

     2) відшкодування   у   повному   обсязі  збитків,  заподіяних 
виконавцем унаслідок ненадання або надання  послуг  не  в  повному 



обсязі; 

     3) усунення   виконавцем   недоліків   у   наданні  послуг  у 
п'ятиденний строк з моменту звернення споживача; 

     4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг; 

     5) внесення за погодженням з виконавцем у цей  договір  змін, 
що впливають на розмір плати за послуги; 

     6) зменшення  розміру  плати  за  послуги в разі недотримання 
графіка вивезення відходів; 

     7) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності 
споживача  та/або  членів  сім'ї  на  підставі  письмової  заяви і 
документа,  що підтверджує його  відсутність  -  довідка  з  місця 
тимчасового проживання,  роботи,  лікування, навчання, проходження 
військової служби чи відбування покарання. 

     20. Споживач зобов'язується: 

     1) оплачувати в  установлений  договором  строк  надані  йому 
послуги з вивезення відходів; 

     2) сприяти  виконавцю  у  наданні послуг в обсязі та порядку, 
передбачених цим договором; 

     3) визначати   разом   з   виконавцем   місця    розташування 
контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до 
таких майданчиків, вигрібних ям; 

     4) обладнати  контейнерні   майданчики,   утримувати   їх   у 
належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час 
доби; 

     5) забезпечити  належне  збирання  та  зберігання   відходів, 
установлення  необхідної  кількості  контейнерів  для завантаження 
твердих,  великогабаритних  і  ремонтних  відходів  з  урахуванням 
унеможливлення  їх переповнення;  утримувати контейнери відповідно 
до вимог санітарних норм і правил; 

     6) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і 
правил, не допускати скидання до них інших відходів; 

     7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів. 

                   Права та обов'язки виконавця 

     21. Виконавець має право вимагати від споживача: 

     1)   обладнати   контейнерні   майданчики   та  забезпечувати 
утримання  у  належному  санітарно-технічному  стані  контейнерів, 
контейнерних   майданчиків  та  вигрібних  ям,  що  перебувають  у 
власності споживача; 

     2) своєчасно  збирати  та  належним  чином зберігати відходи, 
встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з  метою 
запобігання їх переповненню; 

     3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів. 

     22. Виконавець зобов'язується: 



     1) надавати  послуги  відповідно  до  вимог законодавства про 
відходи,  санітарних  норм  і  правил,  Правил  надання  послуг  з 
вивезення  побутових  відходів,  затверджених  Кабінетом Міністрів 
України, та цього договору; 

     2) погодити із  споживачем  місця  розташування  контейнерних 
майданчиків,   визначити  їх  кількість,  необхідну  для  збирання 
побутових,   великогабаритних  і  ремонтних  відходів,  перевіряти 
наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків; 

     3)   обладнати   контейнерні   майданчики   та  забезпечувати 
утримання у належному санітарно-технічному  стані  контейнерів  та 
контейнерних   майданчиків  у  разі  перебування  їх  у  власності 
виконавця; 

     4)  збирати  і  перевозити відходи спеціально обладнаними для 
цього транспортними засобами; 

     5) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення 
на   контейнерному   майданчику   через    недотримання    графіка 
перевезення,  проводити  прибирання  в  разі  розсипання побутових 
відходів  під  час  завантаження у спеціально обладнаний для цього 
транспортний засіб; 

     6) перевозити  відходи тільки в спеціально відведені місця чи 
на об'єкти поводження з побутовими відходами; 

     7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи  на 
надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів; 

     8) усувати  факти  порушення вимог щодо забезпечення належної 
якості послуг та вести облік претензій,  які пред'являє споживач у 
зв'язку з невиконанням умов цього договору; 

     9) прибувати  протягом  трьох  годин  на  виклик  споживача і 
усувати протягом 24  годин  недоліки.  У  разі  коли  недоліки  не 
усунено   протягом   трьох  робочих  днів,  проводити  відповідний 
перерахунок розміру плати; 

     10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього  договору 
збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг 
не в повному обсязі; 

     11) зменшувати розмір плати  за  послуги  в  разі  тимчасової 
відсутності  споживача  та/або  членів його сім'ї на підставі його 
письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність - 
довідка   з   місця  тимчасового  проживання,  роботи,  лікування, 
навчання, проходження військової служби чи відбування покарання. 

     Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону. 

                     Відповідальність сторін 
                   за невиконання умов договору 

     23. Споживач  несе  відповідальність  згідно із законом і цим 
договором за: 

     1) несвоєчасне внесення плати за послуги; 

     2) невиконання  зобов'язань,  визначених  цим   договором   і 
законом. 

     24. Виконавець несе відповідальність за: 



     1) ненадання  або  надання  не  в  повному обсязі послуг,  що 
призвело до заподіяння збитків майну споживача,  шкоди його  життю 
чи здоров'ю; 

     2) невиконання   зобов'язань,   визначених  цим  договором  і 
законом. 

                        Розв'язання спорів 

     25. Спори за договором  між  сторонами  розв'язуються  шляхом 
проведення переговорів або у судовому порядку. 

     Спори, пов'язані    з    пред'явленням    претензій,   можуть 
розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення. 

     26. У разі ненадання або надання послуг не в повному  обсязі, 
зниження  їх  якості  споживач викликає представника виконавця для 
складення  акта-претензії,  в  якому  зазначаються  строки,   види 
порушення кількісних і якісних показників тощо. 

     Представник виконавця     зобов'язаний    прибути    протягом
_____________ робочих днів. 
 (кількість) 

     27. Акт-претензія  складається  споживачем  та  представником 
виконавця і скріплюється їх підписом. 

     У разі неприбуття представника виконавця у ____________ строк 
або  його  відмови  від підпису акт уважається дійсним,  якщо його 
підписали не менш як два споживачі або виборна особа  будинкового, 
вуличного,   квартального   чи   іншого   органу   самоорганізації 
населення. 

     28. Акт-претензія подається виконавцеві,  який протягом трьох 
робочих  днів  вирішує  питання  про перерахунок розміру плати або 
надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його 
претензії. 

                      Форс-мажорні обставини 

     29. Сторони   звільняються   від   відповідальності   за  цим 
договором у разі  настання  непереборної  сили  (дії  надзвичайних 
ситуацій техногенного,  природного або екологічного характеру), що 
унеможливлює надання та оплату послуги відповідно  до  умов  цього 
договору. 

                     Строк дії цього договору 

     30. Договір   діє  з  ___________  до  __________  і  набирає 
чинності з дня його укладення. 

                    Умови зміни, продовження, 
                  припинення дії цього договору 

     31. Зміна  умов  договору  проводиться  у  письмовій формі за 
взаємною згодою сторін. 

     У разі коли не досягнуто такої згоди,  спір  розв'язується  у 
судовому порядку. 

     32. Договір вважається таким,  що продовжений, якщо за місяць 
до закінчення строку його  дії  одна  із  сторін  не  заявила  про 



відмову від договору або про його перегляд. 

     33. Дія договору припиняється у разі, коли: 

     закінчився строк, на який його укладено; 

     припинено  відповідний  договір на надання послуг з вивезення 
побутових відходів на певній території населеного пункту. 

     Договір припиняється також  в  інших  випадках,  передбачених 
законом. 
                       Прикінцеві положення 

     34. Цей   договір  складено  у  двох  примірниках,  що  мають 
однакову  юридичну  силу.  Один  з  примірників   зберігається   у 
споживача, другий - у виконавця. 

     З Правилами  надання послуг з вивезення побутових відходів та 
витягами із  законодавства  про  відходи,  санітарними  нормами  і 
правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій 
населених пунктів ознайомлений
____________________ 
 (підпис споживача) 
                         Реквізити сторін 
          Споживач                           Виконавець 
_________________________________   ______________________________ 
 (прізвище, ім'я та по батькові     (найменування юридичної особи, 
 фізичної особи, паспортні дані 

_________________________________   ______________________________ 
   (серія, номер, ким і коли         що діє на підставі документа 
         виданий); 

_________________________________   ______________________________ 
 найменування юридичної особи,            (назва, ким і коли 
 що діє на підставі документа         затверджений), відомості 

_________________________________   ______________________________ 
(назва, ким і коли затверджений),     про державну реєстрацію та
    відомості про державну 

_________________________________   ______________________________ 
    реєстрацію та банківські            банківські реквізити) 
         реквізити) 

 Місце проживання фізичної особи,     Місцезнаходження юридичної 
 місцезнаходження юридичної особи                особи 

_________________________________   ______________________________ 
    (індекс, область, район,            (індекс, область, район, 

_________________________________   ______________________________ 
  місто, село, вулиця, номер          місто, село, вулиця, номер 
    будинку та квартири)                 будинку та квартири) 

Ідентифікаційний номер __________   Ідентифікаційний код _________ 

Ідентифікаційний код ____________ 
                          Підписи сторін 
         Споживач                           Виконавець
_________________________________   ______________________________ 
М.П. (за наявності печатки)         М.П. (за наявності печатки) 


